
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000009/2018

GENES COMERCIAL LTDA

CNPJ:  07.065.705/0001-36

AVENIDA  PAULINO MULLER, 795 - Jucutuquara - Vitória - ES - CEP: 29040715

ANEXO - TERMO Nº 000009/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000001994

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000040/2017 001508/2017

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00059 - SETOR DE RECURSOS HUMANOSLocal

MarcaItem

CALCULADORA ELETRONICA

descrição:
- calculadora de mesa,
- sem bobina;
- visor cristal liquido;
- com 12 digitos,
- com memoria,
- calculo de porcentagem ,
- 4 operacoes basicas,
- inversao de sinais,
- correcao total e desligamento automatico.
- funcao gt,
- funcao mu e correcao parcial.
- funciona a bateria (g10) e energia solar.
- tamanho: 128x143x26mm;
- garantia: minimo 03 meses;
- unidade de fornecimento: unidade
- com pilhas e/ou baterias inclusa

23,702,00 11,85UN028 MASTER668

CANETA MARCA TEXTO.

descrição:
- caneta marca texto,
- material: plastico,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: caixa com 12 unidades,
- ponta: chanfrada 4 mm,
- cor: amarelo fluorescente,
- tampa: clip,
- unidade de fornecimento: caixa 12 unidades

7,901,00 7,90CX034 MASTER671

ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 26 X 36

descrição:
- envelope de papel na cor branca,
-tamanho ofício 26 x 36 cm.
- caixa com 100 unidades

18,501,00 18,50CX062 ROMITEC678

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CARTÃO TRIPLEX -
AZUL

descrição:
- corpo em cartão triplex
- revestido em filme colorido
- plastificada na cor azul;
- possui 2 hastes plásticas;
- 405 x 15mm;
- 1 visor e 1 etiqueta branca;
- 1 grampo plástico;
- gramatura 300 a 320g;
- espessura mínima: 0,35mm;
- medida mínima do produto acabado: 361 x 2mm.

315,00150,00 2,10UN144 DELLO687
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
SETOR DE RECURSOS HUMANOS:              365,10

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00435 - SETOR DE COMPRASLocal

MarcaItem

BLOCO AUTOADESIVO 3,8 X 5,0MM - CORES SORTIDAS

descrição:
- bloco auto adesivo
- tamanho 3,8 x 5,0mm
- cores sortidas
- bloco com 50 folhas
- embalagem com 4 blocos

121,5050,00 2,43BL014 BRW407

CANETA MARCA TEXTO.

descrição:
- caneta marca texto,
- material: plastico,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: caixa com 12 unidades,
- ponta: chanfrada 4 mm,
- cor: amarelo fluorescente,
- tampa: clip,
- unidade de fornecimento: caixa 12 unidades

7,901,00 7,90CX034 MASTER411

ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 26 X 36

descrição:
- envelope de papel na cor branca,
-tamanho ofício 26 x 36 cm.
- caixa com 100 unidades

18,501,00 18,50CX062 ROMITEC420

GRAMPEADOR DE MESA 26/6
em aço, design ergonômico, grampeia até 30 folhas e utiliza
grampos 26/6

78,006,00 13,00UND088 ADECK423

PAPEL VERGÊ - COR BRANCO

descrição:
- papel verge ,
- cor: branca ,
- gramatura: 180 g ,
- apresentacao: folha ,
- largura: 210 mm , comprimento: 297 mm ,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 folhas.

14,001,00 14,00PC122 CREDEX425

SETOR DE COMPRAS:              239,90

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

BLOCO AUTOADESIVO 3,8 X 5,0MM - CORES SORTIDAS

descrição:
- bloco auto adesivo
- tamanho 3,8 x 5,0mm
- cores sortidas
- bloco com 50 folhas
- embalagem com 4 blocos

24,3010,00 2,43BL014 BRW603

CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM VISOR
FLUORESCENTE

descrição:
- compativel com bobina mb 7123
- com as funções cálculo com memória/ porcentagem,
variação- delta porcentual e inversão de sinais.
- calculadora de mesa com bloco impressor
- visor fluorescente com 12 dígitos
- impressão bicolor em fita de nylon
- bivoltagem automática
- alimentação: energia elétrica

208,001,00 208,00UN027 CASIO606
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- função mu
- cálculo com memória/porcentagem
- cálculo de taxas (tax+/tax-)
- variação-delta porcentual
- função gt (acumulador)
- inversão de sinais
- velocidade de impressão: 3,5 ls
- data / não soma (tecla)
- contador de itens seletor imprime / não imprime
- seletor de arredondamento
- seletor de decimais
- tecla de ajuste de taxas (rate)

CANETA MARCA TEXTO.

descrição:
- caneta marca texto,
- material: plastico,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: caixa com 12 unidades,
- ponta: chanfrada 4 mm,
- cor: amarelo fluorescente,
- tampa: clip,
- unidade de fornecimento: caixa 12 unidades

7,901,00 7,90CX034 MASTER609

ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 26 X 36

descrição:
- envelope de papel na cor branca,
-tamanho ofício 26 x 36 cm.
- caixa com 100 unidades

18,501,00 18,50CX062 ROMITEC615

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/100 FLS

descrição:
-perfurador papel,
-material: aco carbono,
-modelo: escritorio,
-cor: preta,
-quantidade de vazadores: 2 vazadores,
-capacidade de perfuracao: 100 fls,
-margeador: sem margeador,
-material da base: plastica,
-porta confete,
-unidade de fornecimento: caixa 1 um

112,001,00 112,00UN148 CAVIA626

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL - COR
AZUL

descrição:
- especial para quadro branco;
- ponta macia para não danificar o quadro;
- apaga facilmente;
- tinta especial;
- recarregável com refil;
- cor azul;
- caixa com 12 unidades

16,001,00 16,00CX163 MASTER628

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              386,70

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              991,70

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

ALFINETE DE CABEÇA

descrição:
- alfinetes em metal,
- com cabeça em material plástico,
- cores diversas,

54,0030,00 1,80CX002 BRW165
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- super duro,
- com ponta extra fina,
- caixa com 50 unidades.

BLOCO AUTOADESIVO 3,8 X 5,0MM - CORES SORTIDAS

descrição:
- bloco auto adesivo
- tamanho 3,8 x 5,0mm
- cores sortidas
- bloco com 50 folhas
- embalagem com 4 blocos

72,9030,00 2,43BL014 BRW146

CALCULADORA ELETRONICA

descrição:
- calculadora de mesa,
- sem bobina;
- visor cristal liquido;
- com 12 digitos,
- com memoria,
- calculo de porcentagem ,
- 4 operacoes basicas,
- inversao de sinais,
- correcao total e desligamento automatico.
- funcao gt,
- funcao mu e correcao parcial.
- funciona a bateria (g10) e energia solar.
- tamanho: 128x143x26mm;
- garantia: minimo 03 meses;
- unidade de fornecimento: unidade
- com pilhas e/ou baterias inclusa

237,0020,00 11,85UN028 MASTER151

CANETA MARCA TEXTO.

descrição:
- caneta marca texto,
- material: plastico,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: caixa com 12 unidades,
- ponta: chanfrada 4 mm,
- cor: amarelo fluorescente,
- tampa: clip,
- unidade de fornecimento: caixa 12 unidades

79,0010,00 7,90CX034 MASTER169

COLA LIQUÍDA BRANCA - FRASCO DE 01 KG

descrição:
- cola liquida;
- indicacao de uso: escritorio;
- base adesiva: acetato de polivinila,
- atoxica;
- cor: branca;
- apresentacao: frasco 1 kg;
- validade: 12 meses a partir da entrega;
- unidade de fornecimento: frasco com 1 kg

160,5030,00 5,35FR051
PIRATINING

A
148

ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO

descrição:
- envelope saco 36
- formato 250 x 353,
- cor branco 75g,
- caixa com 100 unidades

1.110,0060,00 18,50CX063 ROMITEC171

GLÍTER PVC 500 GRAMAS - CORES DIVERSAS

descrição:
- glitter;
- material pvc
- cloreto de polivinila;
- aspecto físico,
- partículas metalizadas;

450,0030,00 15,00PC086 HONEY189
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

- cor: a cor será definida de acordo com a necessidade da
secretaria solicitante
- embalagem com 500 gramas

PAPEL VERGÊ - COR AZUL CLARO

descrição:
- papel verge ,
- cor: azul claro ,
- gramatura: 180 g ,
- apresentacao: folha ,
- largura: 210 mm , comprimento: 297 mm ,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 folhas.

1.400,00100,00 14,00PC121 FILIPAPER141

PAPEL VERGÊ - COR BRANCO

descrição:
- papel verge ,
- cor: branca ,
- gramatura: 180 g ,
- apresentacao: folha ,
- largura: 210 mm , comprimento: 297 mm ,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 folhas.

2.800,00200,00 14,00PC122 CREDEX142

PAPEL XEROGRÁFICO OFÍCIO II

descrição:
- papel sulfite,
- material: alcalino ,
- cor: branco
- gramatura: 75 g/m² ,
- formato: ofício 2,
- largura: 216 mm , altura: 330 mm ,
- aplicacao: multiuso ,
- apresentacao: pacote 500 folhas
- unidade de fornecimento: caixa 10 pacotes

3.340,0020,00 167,00CX126 REPORT194

PASTA PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO

descrição:
- pasta em papelão plastificado,
- aba elástica,
- medida aproximada 325 x 235mm,
- em cores sortidas a serem definidas de acordo com a
necessidade da secretaria solicitante.

170,00200,00 0,85UN138 FRAMA202

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/100 FLS

descrição:
-perfurador papel,
-material: aco carbono,
-modelo: escritorio,
-cor: preta,
-quantidade de vazadores: 2 vazadores,
-capacidade de perfuracao: 100 fls,
-margeador: sem margeador,
-material da base: plastica,
-porta confete,
-unidade de fornecimento: caixa 1 um

1.120,0010,00 112,00UN148 CAVIA175

TESOURA PARA PICOTAR EM AÇO INOX

descrição:
- tesoura com lâmina em aço, de 8 1/2,
- para cortar malha, jeans e algodão

290,0010,00 29,00UN189 MASTER208

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              11.283,40

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

CALCULADORA ELETRONICA
592,5050,00 11,85UN028 MASTER284
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
descrição:
- calculadora de mesa,
- sem bobina;
- visor cristal liquido;
- com 12 digitos,
- com memoria,
- calculo de porcentagem ,
- 4 operacoes basicas,
- inversao de sinais,
- correcao total e desligamento automatico.
- funcao gt,
- funcao mu e correcao parcial.
- funciona a bateria (g10) e energia solar.
- tamanho: 128x143x26mm;
- garantia: minimo 03 meses;
- unidade de fornecimento: unidade
- com pilhas e/ou baterias inclusa

CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES

descrição:
- caneta hidrografica ,
- material: plastico ,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: pacote com 12 cores ,
- ponta: ponta porosa, fina ,
- cor:es sortidas ,
- tampa: ventilada ,
- diametro: 8 mm ,
- comprimento: 137 mm ,
- unidade de fornecimento: pacote com 12 unidades,

610,00200,00 3,05PC032 BRW267

COLA COLORIDA - CAIXA COM 06 UNIDADES, EM CORES
DIVERSAS

descrição:
- cola liquida colorida
- caixa com 06 unidades com no minino 23 gramas
- com bico aplicador.
- cores diversas a ser definida de acordo com as
necessidades da secretaria solicitante.

462,00120,00 3,85CX048
PIRATINING

A
804

COLA LIQUIDA COLORIDA COM GLITTER 35 GRAMAS -
CORES DIVERSAS

descrição:
- cola liquida com glitter,
- caixa com 12 unidades de 35 gramas
- com bico aplicador.
- cores diversas a ser definida de acordo com as
necessidades da secretaria solicitante.

5.400,00200,00 27,00CX050 ACRILEX286

COLA LIQUÍDA BRANCA - FRASCO DE 01 KG

descrição:
- cola liquida;
- indicacao de uso: escritorio;
- base adesiva: acetato de polivinila,
- atoxica;
- cor: branca;
- apresentacao: frasco 1 kg;
- validade: 12 meses a partir da entrega;
- unidade de fornecimento: frasco com 1 kg

374,5070,00 5,35FR051 PIRATINING
A

268

DVD-R - 8,5 GB

descrição:
- midia optica para gravacao de dados, audio e video;
- tipo gravacao: dvd-r (nao regravavel);
- capacidade armazenamento: 8,5 gb;
- tempo gravacao: 240 min;
- velocidade de gravacao: 8x;

35,505,00 7,10CX059 MAXPRINT287
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- cor: prata;
- unidade de fornecimento: caixa com 10 unidades

GIZ COLORIDO PARA LOUSA

descrição:
- giz escolar,
- cor: colorido,
- apresentacao: palito plastificado,
- composicao basica: gesso e agua,
- atoxicidade: atoxico e anti-alergico,
- tamanho: 81x10 mm,
- unidade de fornecimento: caixa 64 unidades

76,2030,00 2,54CX084
PIRATINING

A
279

GIZÃO DE CÊRA 12 CORES

descrição:
- formato jumbo,
- cores vivas e intensas com ótima cobertura;
- fórmula resistente a queda;
- estojo com 12 unidades
- cores diversas.

171,60120,00 1,43CX085 PIRATINGA220

PAPEL CAMURÇA - CORES DIVERSAS

descrição:
- papel camurça,
- medidas 40 x 60 cm.
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas
- cores a definir de acordo com a necessidade da secretaria
solicitada,
- sendo cada pacote com 25 folhas da mesma cor.

1.785,00150,00 11,90PC108 VMP255

PAPEL CARTÃO - CORES DIVERSAS

descrição:
- embalagem pacote com 10 folhas
- gramatura: 240 gramas
- tamanho: 48 x 65cm
- cores a definir de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante,
- sendo cada pacote com 10 folhas da mesma cor

1.837,50350,00 5,25PC110 GRIFE256

PAPEL CARTÃO LAMINADO

descrição:
- medidas aproximadas de 49 x 59,
- gramatura de 60,
- embalagem com 40 folhas,
- um lado brilhante e o outro lado na cor pardo,
-espessura grossa, apropriado para fazer embalagens,
- cor: cores a definir de acordo com a necessidade da
secretaria solicitante.

520,0020,00 26,00PC111 VMP280

PAPEL CELOFANE - COR AMARELO

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor amarelo,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

13,301,00 13,30PC112 VMP290

PAPEL CELOFANE - COR AZUL

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor azul,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

13,301,00 13,30PC113 VMP291

PAPEL CELOFANE - COR LILÁS

descrição:
13,301,00 13,30PC114 VMP292
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- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor lilás,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

PAPEL CELOFANE - COR VERDE

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor verde,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

13,301,00 13,30PC115 VMP293

PAPEL CREPOM EMBALAGEM COM 20 FOLHAS - CORES
DIVERSAS

descrição:
- papel crepom,
- material celulose vegetal,
- gramatura 18 g/m²,
- comprimento 200 cm,
- largura 48 cm,
- cor: cores a definir de acordo com a necessidade da
secretaria solicitante
- pacote com 20 folhas

3.150,00300,00 10,50PC118 VMP259

PAPEL VERGÊ - COR BRANCO

descrição:
- papel verge ,
- cor: branca ,
- gramatura: 180 g ,
- apresentacao: folha ,
- largura: 210 mm , comprimento: 297 mm ,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 folhas.

2.800,00200,00 14,00PC122 CREDEX228

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL - COR
AZUL

descrição:
- especial para quadro branco;
- ponta macia para não danificar o quadro;
- apaga facilmente;
- tinta especial;
- recarregável com refil;
- cor azul;
- caixa com 12 unidades

160,0010,00 16,00CX163 MASTER297

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL - COR
PRETO

descrição:
- especial para quadro branco;
- ponta macia para não danificar o quadro;
- apaga facilmente;
- tinta especial;
- recarregável com refil;
- cor preto;
- caixa com 12 unidades

800,0050,00 16,00CX164 MASTER234

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL - COR
VERMELHO

descrição:
- especial para quadro branco;
- ponta macia para não danificar o quadro;
- apaga facilmente;
- tinta especial;
- recarregável com refil;
- cor vermelho;

160,0010,00 16,00CX165 MASTER298
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- caixa com 12 unidades

TESOURA PARA PICOTAR EM AÇO INOX

descrição:
- tesoura com lâmina em aço, de 8 1/2,
- para cortar malha, jeans e algodão

580,0020,00 29,00UN189 MASTER241

ESCOLAS MUNICIPAIS:              19.568,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES

descrição:
- caneta hidrografica ,
- material: plastico ,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: pacote com 12 cores ,
- ponta: ponta porosa, fina ,
- cor:es sortidas ,
- tampa: ventilada ,
- diametro: 8 mm ,
- comprimento: 137 mm ,
- unidade de fornecimento: pacote com 12 unidades,

610,00200,00 3,05PC032 BRW440

COLA COLORIDA - CAIXA COM 06 UNIDADES, EM CORES
DIVERSAS

descrição:
- cola liquida colorida
- caixa com 06 unidades com no minino 23 gramas
- com bico aplicador.
- cores diversas a ser definida de acordo com as
necessidades da secretaria solicitante.

770,00200,00 3,85CX048 PIRATINING
A

805

COLA LIQUIDA COLORIDA COM GLITTER 35 GRAMAS -
CORES DIVERSAS

descrição:
- cola liquida com glitter,
- caixa com 12 unidades de 35 gramas
- com bico aplicador.
- cores diversas a ser definida de acordo com as
necessidades da secretaria solicitante.

1.620,0060,00 27,00CX050 ACRILEX456

COLA LIQUÍDA BRANCA - FRASCO DE 01 KG

descrição:
- cola liquida;
- indicacao de uso: escritorio;
- base adesiva: acetato de polivinila,
- atoxica;
- cor: branca;
- apresentacao: frasco 1 kg;
- validade: 12 meses a partir da entrega;
- unidade de fornecimento: frasco com 1 kg

160,5030,00 5,35FR051
PIRATINING

A
441

GIZÃO DE CÊRA 12 CORES

descrição:
- formato jumbo,
- cores vivas e intensas com ótima cobertura;
- fórmula resistente a queda;
- estojo com 12 unidades
- cores diversas.

143,00100,00 1,43CX085 PIRATINGA458

PAPEL CAMURÇA - CORES DIVERSAS

descrição:
- papel camurça,
- medidas 40 x 60 cm.
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

1.190,00100,00 11,90PC108 VMP484
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- cores a definir de acordo com a necessidade da secretaria
solicitada,
- sendo cada pacote com 25 folhas da mesma cor.

PAPEL CARTÃO - CORES DIVERSAS

descrição:
- embalagem pacote com 10 folhas
- gramatura: 240 gramas
- tamanho: 48 x 65cm
- cores a definir de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante,
- sendo cada pacote com 10 folhas da mesma cor

525,00100,00 5,25PC110 GRIFE485

PAPEL VERGÊ - COR BRANCO

descrição:
- papel verge ,
- cor: branca ,
- gramatura: 180 g ,
- apresentacao: folha ,
- largura: 210 mm , comprimento: 297 mm ,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 folhas.

700,0050,00 14,00PC122 CREDEX487

CRECHES MUNICIPAIS:              5.718,50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              36.569,90

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ALFINETE DE CABEÇA

descrição:
- alfinetes em metal,
- com cabeça em material plástico,
- cores diversas,
- super duro,
- com ponta extra fina,
- caixa com 50 unidades.

9,005,00 1,80CX002 BRW739

BLOCO AUTOADESIVO 3,8 X 5,0MM - CORES SORTIDAS

descrição:
- bloco auto adesivo
- tamanho 3,8 x 5,0mm
- cores sortidas
- bloco com 50 folhas
- embalagem com 4 blocos

72,9030,00 2,43BL014 BRW745

CALCULADORA ELETRONICA

descrição:
- calculadora de mesa,
- sem bobina;
- visor cristal liquido;
- com 12 digitos,
- com memoria,
- calculo de porcentagem ,
- 4 operacoes basicas,
- inversao de sinais,
- correcao total e desligamento automatico.
- funcao gt,
- funcao mu e correcao parcial.
- funciona a bateria (g10) e energia solar.
- tamanho: 128x143x26mm;
- garantia: minimo 03 meses;
- unidade de fornecimento: unidade
- com pilhas e/ou baterias inclusa

237,0020,00 11,85UN028 MASTER752

CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES
18,306,00 3,05PC032 BRW754

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
descrição:
- caneta hidrografica ,
- material: plastico ,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: pacote com 12 cores ,
- ponta: ponta porosa, fina ,
- cor:es sortidas ,
- tampa: ventilada ,
- diametro: 8 mm ,
- comprimento: 137 mm ,
- unidade de fornecimento: pacote com 12 unidades,

CANETA MARCA TEXTO.

descrição:
- caneta marca texto,
- material: plastico,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: caixa com 12 unidades,
- ponta: chanfrada 4 mm,
- cor: amarelo fluorescente,
- tampa: clip,
- unidade de fornecimento: caixa 12 unidades

47,406,00 7,90CX034 MASTER755

COLA LIQUÍDA BRANCA - FRASCO DE 01 KG

descrição:
- cola liquida;
- indicacao de uso: escritorio;
- base adesiva: acetato de polivinila,
- atoxica;
- cor: branca;
- apresentacao: frasco 1 kg;
- validade: 12 meses a partir da entrega;
- unidade de fornecimento: frasco com 1 kg

53,5010,00 5,35FR051
PIRATINING

A
760

PASTA DE PAPELAO COM ABA E ELASTICO, TAMANHO
OFICIO

descrição:
- nas cores verde, amarelo, azul rosa e laranja.
- as cores serao definidas na emissao da autorizacao de
fornecimento

85,00100,00 0,85UN137 FRAMA785

PASTA POLIONDA TAMANHO OFICIO 35MM ALTURA

descrição:
- pasta polionda 35mm,
- escolar,
- tamanho  ofício
- cores diversas

190,00100,00 1,90UN141 ALAPLAST787

PRANCHETA

descrição:
- prancheta , material: madeira ,
- cor: natural ,
- prendedor: prendedor metalico de pressao ,
- largura: 220 mm , altura: 350 mm ,
- unidade de fornecimento: unidade.

72,0030,00 2,40UN171 SOUZA797

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              785,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              785,10

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

ALFINETE DE CABEÇA

descrição:
- alfinetes em metal,

3,602,00 1,80CX002 BRW344

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- com cabeça em material plástico,
- cores diversas,
- super duro,
- com ponta extra fina,
- caixa com 50 unidades.

BLOCO AUTOADESIVO 3,8 X 5,0MM - CORES SORTIDAS

descrição:
- bloco auto adesivo
- tamanho 3,8 x 5,0mm
- cores sortidas
- bloco com 50 folhas
- embalagem com 4 blocos

55,8923,00 2,43BL014 BRW349

CALCULADORA ELETRONICA

descrição:
- calculadora de mesa,
- sem bobina;
- visor cristal liquido;
- com 12 digitos,
- com memoria,
- calculo de porcentagem ,
- 4 operacoes basicas,
- inversao de sinais,
- correcao total e desligamento automatico.
- funcao gt,
- funcao mu e correcao parcial.
- funciona a bateria (g10) e energia solar.
- tamanho: 128x143x26mm;
- garantia: minimo 03 meses;
- unidade de fornecimento: unidade
- com pilhas e/ou baterias inclusa

35,553,00 11,85UN028 MASTER354

CANETA MARCA TEXTO.

descrição:
- caneta marca texto,
- material: plastico,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: caixa com 12 unidades,
- ponta: chanfrada 4 mm,
- cor: amarelo fluorescente,
- tampa: clip,
- unidade de fornecimento: caixa 12 unidades

23,703,00 7,90CX034 MASTER356

DVD-R - 8,5 GB

descrição:
- midia optica para gravacao de dados, audio e video;
- tipo gravacao: dvd-r (nao regravavel);
- capacidade armazenamento: 8,5 gb;
- tempo gravacao: 240 min;
- velocidade de gravacao: 8x;
- cor: prata;
- unidade de fornecimento: caixa com 10 unidades

7,101,00 7,10CX059 MAXPRINT369

ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 26 X 36

descrição:
- envelope de papel na cor branca,
-tamanho ofício 26 x 36 cm.
- caixa com 100 unidades

37,002,00 18,50CX062 ROMITEC370

ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO

descrição:
- envelope saco 36
- formato 250 x 353,
- cor branco 75g,
- caixa com 100 unidades

37,002,00 18,50CX063 ROMITEC371

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CARTÃO TRIPLEX -
AZUL

descrição:
- corpo em cartão triplex
- revestido em filme colorido
- plastificada na cor azul;
- possui 2 hastes plásticas;
- 405 x 15mm;
- 1 visor e 1 etiqueta branca;
- 1 grampo plástico;
- gramatura 300 a 320g;
- espessura mínima: 0,35mm;
- medida mínima do produto acabado: 361 x 2mm.

63,0030,00 2,10UN144 DELLO388

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/100 FLS

descrição:
-perfurador papel,
-material: aco carbono,
-modelo: escritorio,
-cor: preta,
-quantidade de vazadores: 2 vazadores,
-capacidade de perfuracao: 100 fls,
-margeador: sem margeador,
-material da base: plastica,
-porta confete,
-unidade de fornecimento: caixa 1 um

560,005,00 112,00UN148 CAVIA391

PRANCHETA

descrição:
- prancheta , material: madeira ,
- cor: natural ,
- prendedor: prendedor metalico de pressao ,
- largura: 220 mm , altura: 350 mm ,
- unidade de fornecimento: unidade.

12,005,00 2,40UN171 SOUZA399

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              834,84

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              834,84

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

ALFINETE DE CABEÇA

descrição:
- alfinetes em metal,
- com cabeça em material plástico,
- cores diversas,
- super duro,
- com ponta extra fina,
- caixa com 50 unidades.

18,0010,00 1,80CX002 BRW532

CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM VISOR
FLUORESCENTE

descrição:
- compativel com bobina mb 7123
- com as funções cálculo com memória/ porcentagem,
variação- delta porcentual e inversão de sinais.
- calculadora de mesa com bloco impressor
- visor fluorescente com 12 dígitos
- impressão bicolor em fita de nylon
- bivoltagem automática
- alimentação: energia elétrica
- função mu
- cálculo com memória/porcentagem
- cálculo de taxas (tax+/tax-)

2.080,0010,00 208,00UN027 CASIO537

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- variação-delta porcentual
- função gt (acumulador)
- inversão de sinais
- velocidade de impressão: 3,5 ls
- data / não soma (tecla)
- contador de itens seletor imprime / não imprime
- seletor de arredondamento
- seletor de decimais
- tecla de ajuste de taxas (rate)

COLA LIQUÍDA BRANCA - FRASCO DE 01 KG

descrição:
- cola liquida;
- indicacao de uso: escritorio;
- base adesiva: acetato de polivinila,
- atoxica;
- cor: branca;
- apresentacao: frasco 1 kg;
- validade: 12 meses a partir da entrega;
- unidade de fornecimento: frasco com 1 kg

53,5010,00 5,35FR051
PIRATINING

A
549

DVD-R - 8,5 GB

descrição:
- midia optica para gravacao de dados, audio e video;
- tipo gravacao: dvd-r (nao regravavel);
- capacidade armazenamento: 8,5 gb;
- tempo gravacao: 240 min;
- velocidade de gravacao: 8x;
- cor: prata;
- unidade de fornecimento: caixa com 10 unidades

7,101,00 7,10CX059 MAXPRINT554

ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 26 X 36

descrição:
- envelope de papel na cor branca,
-tamanho ofício 26 x 36 cm.
- caixa com 100 unidades

5.550,00300,00 18,50CX062 ROMITEC556

PAPEL CELOFANE - COR AMARELO

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor amarelo,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

66,505,00 13,30PC112 VMP569

PAPEL CELOFANE - COR AZUL

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor azul,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

66,505,00 13,30PC113 VMP570

PAPEL CELOFANE - COR LILÁS

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor lilás,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

66,505,00 13,30PC114 VMP571

PAPEL CELOFANE - COR VERDE

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor verde,
- apresentacao folha

66,505,00 13,30PC115 VMP572

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

PAPEL VERGÊ - COR BRANCO

descrição:
- papel verge ,
- cor: branca ,
- gramatura: 180 g ,
- apresentacao: folha ,
- largura: 210 mm , comprimento: 297 mm ,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 folhas.

280,0020,00 14,00PC122 CREDEX574

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/100 FLS

descrição:
-perfurador papel,
-material: aco carbono,
-modelo: escritorio,
-cor: preta,
-quantidade de vazadores: 2 vazadores,
-capacidade de perfuracao: 100 fls,
-margeador: sem margeador,
-material da base: plastica,
-porta confete,
-unidade de fornecimento: caixa 1 um

224,002,00 112,00UN148 CAVIA577

PRANCHETA

descrição:
- prancheta , material: madeira ,
- cor: natural ,
- prendedor: prendedor metalico de pressao ,
- largura: 220 mm , altura: 350 mm ,
- unidade de fornecimento: unidade.

24,0010,00 2,40UN171 SOUZA585

TESOURA PARA PICOTAR EM AÇO INOX

descrição:
- tesoura com lâmina em aço, de 8 1/2,
- para cortar malha, jeans e algodão

290,0010,00 29,00UN189 MASTER596

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              8.792,60

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              8.792,60

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM VISOR
FLUORESCENTE

descrição:
- compativel com bobina mb 7123
- com as funções cálculo com memória/ porcentagem,
variação- delta porcentual e inversão de sinais.
- calculadora de mesa com bloco impressor
- visor fluorescente com 12 dígitos
- impressão bicolor em fita de nylon
- bivoltagem automática
- alimentação: energia elétrica
- função mu
- cálculo com memória/porcentagem
- cálculo de taxas (tax+/tax-)
- variação-delta porcentual
- função gt (acumulador)
- inversão de sinais
- velocidade de impressão: 3,5 ls
- data / não soma (tecla)
- contador de itens seletor imprime / não imprime
- seletor de arredondamento

1.456,007,00 208,00UN027 CASIO531

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- seletor de decimais
- tecla de ajuste de taxas (rate)

CALCULADORA ELETRONICA

descrição:
- calculadora de mesa,
- sem bobina;
- visor cristal liquido;
- com 12 digitos,
- com memoria,
- calculo de porcentagem ,
- 4 operacoes basicas,
- inversao de sinais,
- correcao total e desligamento automatico.
- funcao gt,
- funcao mu e correcao parcial.
- funciona a bateria (g10) e energia solar.
- tamanho: 128x143x26mm;
- garantia: minimo 03 meses;
- unidade de fornecimento: unidade
- com pilhas e/ou baterias inclusa

118,5010,00 11,85UN028 MASTER512

CANETA MARCA TEXTO.

descrição:
- caneta marca texto,
- material: plastico,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: caixa com 12 unidades,
- ponta: chanfrada 4 mm,
- cor: amarelo fluorescente,
- tampa: clip,
- unidade de fornecimento: caixa 12 unidades

55,307,00 7,90CX034 MASTER492

ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO

descrição:
- envelope saco 36
- formato 250 x 353,
- cor branco 75g,
- caixa com 100 unidades

55,503,00 18,50CX063 ROMITEC508

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CARTÃO TRIPLEX -
AZUL

descrição:
- corpo em cartão triplex
- revestido em filme colorido
- plastificada na cor azul;
- possui 2 hastes plásticas;
- 405 x 15mm;
- 1 visor e 1 etiqueta branca;
- 1 grampo plástico;
- gramatura 300 a 320g;
- espessura mínima: 0,35mm;
- medida mínima do produto acabado: 361 x 2mm.

126,0060,00 2,10UN144 DELLO498

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/100 FLS

descrição:
-perfurador papel,
-material: aco carbono,
-modelo: escritorio,
-cor: preta,
-quantidade de vazadores: 2 vazadores,
-capacidade de perfuracao: 100 fls,
-margeador: sem margeador,
-material da base: plastica,
-porta confete,
-unidade de fornecimento: caixa 1 um

336,003,00 112,00UN148 CAVIA502

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              2.147,30

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              2.147,30

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM VISOR
FLUORESCENTE

descrição:
- compativel com bobina mb 7123
- com as funções cálculo com memória/ porcentagem,
variação- delta porcentual e inversão de sinais.
- calculadora de mesa com bloco impressor
- visor fluorescente com 12 dígitos
- impressão bicolor em fita de nylon
- bivoltagem automática
- alimentação: energia elétrica
- função mu
- cálculo com memória/porcentagem
- cálculo de taxas (tax+/tax-)
- variação-delta porcentual
- função gt (acumulador)
- inversão de sinais
- velocidade de impressão: 3,5 ls
- data / não soma (tecla)
- contador de itens seletor imprime / não imprime
- seletor de arredondamento
- seletor de decimais
- tecla de ajuste de taxas (rate)

624,003,00 208,00UN027 CASIO104

CANETA MARCA TEXTO.

descrição:
- caneta marca texto,
- material: plastico,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: caixa com 12 unidades,
- ponta: chanfrada 4 mm,
- cor: amarelo fluorescente,
- tampa: clip,
- unidade de fornecimento: caixa 12 unidades

15,802,00 7,90CX034 MASTER107

DVD-R - 8,5 GB

descrição:
- midia optica para gravacao de dados, audio e video;
- tipo gravacao: dvd-r (nao regravavel);
- capacidade armazenamento: 8,5 gb;
- tempo gravacao: 240 min;
- velocidade de gravacao: 8x;
- cor: prata;
- unidade de fornecimento: caixa com 10 unidades

21,303,00 7,10CX059 MAXPRINT116

PAPEL CARTÃO LAMINADO

descrição:
- medidas aproximadas de 49 x 59,
- gramatura de 60,
- embalagem com 40 folhas,
- um lado brilhante e o outro lado na cor pardo,
-espessura grossa, apropriado para fazer embalagens,
- cor: cores a definir de acordo com a necessidade da
secretaria solicitante.

78,003,00 26,00PC111 VMP127

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/100 FLS

descrição:
-perfurador papel,
-material: aco carbono,
-modelo: escritorio,

336,003,00 112,00UN148 CAVIA131

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
-cor: preta,
-quantidade de vazadores: 2 vazadores,
-capacidade de perfuracao: 100 fls,
-margeador: sem margeador,
-material da base: plastica,
-porta confete,
-unidade de fornecimento: caixa 1 um

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL - COR
AZUL

descrição:
- especial para quadro branco;
- ponta macia para não danificar o quadro;
- apaga facilmente;
- tinta especial;
- recarregável com refil;
- cor azul;
- caixa com 12 unidades

16,001,00 16,00CX163 MASTER133

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL - COR
PRETO

descrição:
- especial para quadro branco;
- ponta macia para não danificar o quadro;
- apaga facilmente;
- tinta especial;
- recarregável com refil;
- cor preto;
- caixa com 12 unidades

16,001,00 16,00CX164 MASTER134

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL - COR
VERMELHO

descrição:
- especial para quadro branco;
- ponta macia para não danificar o quadro;
- apaga facilmente;
- tinta especial;
- recarregável com refil;
- cor vermelho;
- caixa com 12 unidades

16,001,00 16,00CX165 MASTER135

PRANCHETA

descrição:
- prancheta , material: madeira ,
- cor: natural ,
- prendedor: prendedor metalico de pressao ,
- largura: 220 mm , altura: 350 mm ,
- unidade de fornecimento: unidade.

48,0020,00 2,40UN171 SOUZA137

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              1.171,10

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              1.171,10

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM VISOR
FLUORESCENTE

descrição:
- compativel com bobina mb 7123
- com as funções cálculo com memória/ porcentagem,
variação- delta porcentual e inversão de sinais.
- calculadora de mesa com bloco impressor
- visor fluorescente com 12 dígitos
- impressão bicolor em fita de nylon
- bivoltagem automática

208,001,00 208,00UN027 CASIO308

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- alimentação: energia elétrica
- função mu
- cálculo com memória/porcentagem
- cálculo de taxas (tax+/tax-)
- variação-delta porcentual
- função gt (acumulador)
- inversão de sinais
- velocidade de impressão: 3,5 ls
- data / não soma (tecla)
- contador de itens seletor imprime / não imprime
- seletor de arredondamento
- seletor de decimais
- tecla de ajuste de taxas (rate)

CANETA MARCA TEXTO.

descrição:
- caneta marca texto,
- material: plastico,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: caixa com 12 unidades,
- ponta: chanfrada 4 mm,
- cor: amarelo fluorescente,
- tampa: clip,
- unidade de fornecimento: caixa 12 unidades

7,901,00 7,90CX034 MASTER312

ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 26 X 36

descrição:
- envelope de papel na cor branca,
-tamanho ofício 26 x 36 cm.
- caixa com 100 unidades

55,503,00 18,50CX062 ROMITEC319

GIZÃO DE CÊRA 12 CORES

descrição:
- formato jumbo,
- cores vivas e intensas com ótima cobertura;
- fórmula resistente a queda;
- estojo com 12 unidades
- cores diversas.

1,431,00 1,43CX085 PIRATINGA325

GRAMPEADOR DE MESA 26/6
em aço, design ergonômico, grampeia até 30 folhas e utiliza
grampos 26/6

39,003,00 13,00UND088 ADECK326

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CARTÃO TRIPLEX -
AZUL

descrição:
- corpo em cartão triplex
- revestido em filme colorido
- plastificada na cor azul;
- possui 2 hastes plásticas;
- 405 x 15mm;
- 1 visor e 1 etiqueta branca;
- 1 grampo plástico;
- gramatura 300 a 320g;
- espessura mínima: 0,35mm;
- medida mínima do produto acabado: 361 x 2mm.

210,00100,00 2,10UN144 DELLO334

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/100 FLS

descrição:
-perfurador papel,
-material: aco carbono,
-modelo: escritorio,
-cor: preta,
-quantidade de vazadores: 2 vazadores,
-capacidade de perfuracao: 100 fls,
-margeador: sem margeador,
-material da base: plastica,
-porta confete,

336,003,00 112,00UN148 CAVIA336

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
-unidade de fornecimento: caixa 1 um

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              857,83

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              857,83

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

BLOCO AUTOADESIVO 3,8 X 5,0MM - CORES SORTIDAS

descrição:
- bloco auto adesivo
- tamanho 3,8 x 5,0mm
- cores sortidas
- bloco com 50 folhas
- embalagem com 4 blocos

2,431,00 2,43BL014 BRW066

CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM VISOR
FLUORESCENTE

descrição:
- compativel com bobina mb 7123
- com as funções cálculo com memória/ porcentagem,
variação- delta porcentual e inversão de sinais.
- calculadora de mesa com bloco impressor
- visor fluorescente com 12 dígitos
- impressão bicolor em fita de nylon
- bivoltagem automática
- alimentação: energia elétrica
- função mu
- cálculo com memória/porcentagem
- cálculo de taxas (tax+/tax-)
- variação-delta porcentual
- função gt (acumulador)
- inversão de sinais
- velocidade de impressão: 3,5 ls
- data / não soma (tecla)
- contador de itens seletor imprime / não imprime
- seletor de arredondamento
- seletor de decimais
- tecla de ajuste de taxas (rate)

624,003,00 208,00UN027 CASIO073

CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES

descrição:
- caneta hidrografica ,
- material: plastico ,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: pacote com 12 cores ,
- ponta: ponta porosa, fina ,
- cor:es sortidas ,
- tampa: ventilada ,
- diametro: 8 mm ,
- comprimento: 137 mm ,
- unidade de fornecimento: pacote com 12 unidades,

61,0020,00 3,05PC032 BRW076

ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO

descrição:
- envelope saco 36
- formato 250 x 353,
- cor branco 75g,
- caixa com 100 unidades

925,0050,00 18,50CX063 ROMITEC087

PAPEL CAMURÇA - CORES DIVERSAS

descrição:
- papel camurça,
- medidas 40 x 60 cm.
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

59,505,00 11,90PC108 VMP027

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- cores a definir de acordo com a necessidade da secretaria
solicitada,
- sendo cada pacote com 25 folhas da mesma cor.

PAPEL CARTÃO - CORES DIVERSAS

descrição:
- embalagem pacote com 10 folhas
- gramatura: 240 gramas
- tamanho: 48 x 65cm
- cores a definir de acordo com as necessidades da
secretaria solicitante,
- sendo cada pacote com 10 folhas da mesma cor

52,5010,00 5,25PC110 GRIFE028

PAPEL CARTÃO LAMINADO

descrição:
- medidas aproximadas de 49 x 59,
- gramatura de 60,
- embalagem com 40 folhas,
- um lado brilhante e o outro lado na cor pardo,
-espessura grossa, apropriado para fazer embalagens,
- cor: cores a definir de acordo com a necessidade da
secretaria solicitante.

26,001,00 26,00PC111 VMP029

PAPEL CELOFANE - COR AMARELO

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor amarelo,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

13,301,00 13,30PC112 VMP030

PAPEL CELOFANE - COR AZUL

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor azul,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

13,301,00 13,30PC113 VMP031

PAPEL CELOFANE - COR LILÁS

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor lilás,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

13,301,00 13,30PC114 VMP032

PAPEL CELOFANE - COR VERDE

descrição:
- papel celofane,
- comprimento 90cm, largura 70cm, espessura 0,7 mm,
- cor verde,
- apresentacao folha
- unidade de fornecimento: pacote com 25 folhas

13,301,00 13,30PC115 VMP033

PASTA DE PAPELAO COM ABA E ELASTICO, TAMANHO
OFICIO

descrição:
- nas cores verde, amarelo, azul rosa e laranja.
- as cores serao definidas na emissao da autorizacao de
fornecimento

42,5050,00 0,85UN137 FRAMA042

PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM CANALETA

descrição:
- pasta com canaleta removivel,
- tamanho a4,
- tipo de pasta: plastica

6,0010,00 0,60UN140 ALAPLAST043

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CARTÃO TRIPLEX -
AZUL

descrição:
- corpo em cartão triplex
- revestido em filme colorido
- plastificada na cor azul;
- possui 2 hastes plásticas;
- 405 x 15mm;
- 1 visor e 1 etiqueta branca;
- 1 grampo plástico;
- gramatura 300 a 320g;
- espessura mínima: 0,35mm;
- medida mínima do produto acabado: 361 x 2mm.

630,00300,00 2,10UN144 DELLO044

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/100 FLS

descrição:
-perfurador papel,
-material: aco carbono,
-modelo: escritorio,
-cor: preta,
-quantidade de vazadores: 2 vazadores,
-capacidade de perfuracao: 100 fls,
-margeador: sem margeador,
-material da base: plastica,
-porta confete,
-unidade de fornecimento: caixa 1 um

224,002,00 112,00UN148 CAVIA047

PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL - COR
VERMELHO

descrição:
- especial para quadro branco;
- ponta macia para não danificar o quadro;
- apaga facilmente;
- tinta especial;
- recarregável com refil;
- cor vermelho;
- caixa com 12 unidades

32,002,00 16,00CX165 MASTER053

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              2.738,13

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              2.738,13

00017 - GABINETE DO PREFEITOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00432 - GABINETE DO PREFEITOLocal

MarcaItem

BLOCO AUTOADESIVO 3,8 X 5,0MM - CORES SORTIDAS

descrição:
- bloco auto adesivo
- tamanho 3,8 x 5,0mm
- cores sortidas
- bloco com 50 folhas
- embalagem com 4 blocos

607,50250,00 2,43BL014 BRW693

CALCULADORA ELETRONICA

descrição:
- calculadora de mesa,
- sem bobina;
- visor cristal liquido;
- com 12 digitos,
- com memoria,
- calculo de porcentagem ,
- 4 operacoes basicas,
- inversao de sinais,
- correcao total e desligamento automatico.
- funcao gt,

23,702,00 11,85UN028 MASTER697

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- funcao mu e correcao parcial.
- funciona a bateria (g10) e energia solar.
- tamanho: 128x143x26mm;
- garantia: minimo 03 meses;
- unidade de fornecimento: unidade
- com pilhas e/ou baterias inclusa

CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES

descrição:
- caneta hidrografica ,
- material: plastico ,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: pacote com 12 cores ,
- ponta: ponta porosa, fina ,
- cor:es sortidas ,
- tampa: ventilada ,
- diametro: 8 mm ,
- comprimento: 137 mm ,
- unidade de fornecimento: pacote com 12 unidades,

6,102,00 3,05PC032 BRW701

CANETA MARCA TEXTO.

descrição:
- caneta marca texto,
- material: plastico,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: caixa com 12 unidades,
- ponta: chanfrada 4 mm,
- cor: amarelo fluorescente,
- tampa: clip,
- unidade de fornecimento: caixa 12 unidades

7,901,00 7,90CX034 MASTER703

ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 26 X 36

descrição:
- envelope de papel na cor branca,
-tamanho ofício 26 x 36 cm.
- caixa com 100 unidades

37,002,00 18,50CX062 ROMITEC715

ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO

descrição:
- envelope saco 36
- formato 250 x 353,
- cor branco 75g,
- caixa com 100 unidades

18,501,00 18,50CX063 ROMITEC716

PAPEL VERGÊ - COR BRANCO

descrição:
- papel verge ,
- cor: branca ,
- gramatura: 180 g ,
- apresentacao: folha ,
- largura: 210 mm , comprimento: 297 mm ,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 folhas.

42,003,00 14,00PC122 CREDEX725

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/100 FLS

descrição:
-perfurador papel,
-material: aco carbono,
-modelo: escritorio,
-cor: preta,
-quantidade de vazadores: 2 vazadores,
-capacidade de perfuracao: 100 fls,
-margeador: sem margeador,
-material da base: plastica,
-porta confete,
-unidade de fornecimento: caixa 1 um

112,001,00 112,00UN148 CAVIA730

TESOURA PARA PICOTAR EM AÇO INOX
58,002,00 29,00UN189 MASTER735

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

descrição:
- tesoura com lâmina em aço, de 8 1/2,
- para cortar malha, jeans e algodão

GABINETE DO PREFEITO:              912,70

GABINETE DO PREFEITO:              912,70

00025 - PROCURADORIA GERALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00539 - PROCURADORIA GERALLocal

MarcaItem

CALCULADORA ELETRONICA

descrição:
- calculadora de mesa,
- sem bobina;
- visor cristal liquido;
- com 12 digitos,
- com memoria,
- calculo de porcentagem ,
- 4 operacoes basicas,
- inversao de sinais,
- correcao total e desligamento automatico.
- funcao gt,
- funcao mu e correcao parcial.
- funciona a bateria (g10) e energia solar.
- tamanho: 128x143x26mm;
- garantia: minimo 03 meses;
- unidade de fornecimento: unidade
- com pilhas e/ou baterias inclusa

47,404,00 11,85UN028 MASTER003

CANETA MARCA TEXTO.

descrição:
- caneta marca texto,
- material: plastico,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: caixa com 12 unidades,
- ponta: chanfrada 4 mm,
- cor: amarelo fluorescente,
- tampa: clip,
- unidade de fornecimento: caixa 12 unidades

7,901,00 7,90CX034 MASTER005

DVD-R - 8,5 GB

descrição:
- midia optica para gravacao de dados, audio e video;
- tipo gravacao: dvd-r (nao regravavel);
- capacidade armazenamento: 8,5 gb;
- tempo gravacao: 240 min;
- velocidade de gravacao: 8x;
- cor: prata;
- unidade de fornecimento: caixa com 10 unidades

14,202,00 7,10CX059 MAXPRINT011

ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 26 X 36

descrição:
- envelope de papel na cor branca,
-tamanho ofício 26 x 36 cm.
- caixa com 100 unidades

18,501,00 18,50CX062 ROMITEC012

PROCURADORIA GERAL:              88,00

PROCURADORIA GERAL:              88,00

00026 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00553 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPALLocal

MarcaItem

CANETA MARCA TEXTO.
7,901,00 7,90CX034 MASTER641

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

descrição:
- caneta marca texto,
- material: plastico,
- formato: cilindrico ,
- apresentacao: caixa com 12 unidades,
- ponta: chanfrada 4 mm,
- cor: amarelo fluorescente,
- tampa: clip,
- unidade de fornecimento: caixa 12 unidades

DVD-R - 8,5 GB

descrição:
- midia optica para gravacao de dados, audio e video;
- tipo gravacao: dvd-r (nao regravavel);
- capacidade armazenamento: 8,5 gb;
- tempo gravacao: 240 min;
- velocidade de gravacao: 8x;
- cor: prata;
- unidade de fornecimento: caixa com 10 unidades

28,404,00 7,10CX059 MAXPRINT649

ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 26 X 36

descrição:
- envelope de papel na cor branca,
-tamanho ofício 26 x 36 cm.
- caixa com 100 unidades

1.850,00100,00 18,50CX062 ROMITEC652

ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO

descrição:
- envelope saco 36
- formato 250 x 353,
- cor branco 75g,
- caixa com 100 unidades

18,501,00 18,50CX063 ROMITEC653

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL:              1.904,80

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL:              1.904,80

GENES COMERCIAL LTDA:                        57.794,00

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140
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